LUONTOPANEELI
HARE-rekisterinumero: YM026:00/2014

KOKOUS 2 / 2017

MUISTIO
Aika: 7.6.2017, klo 12.05 - 15.00
Paikka: Metsätalo, Unioninkatu 40, Sali 10 (U40S10), Helsinki
Paikalla:
Paneelin jäsenet:
Professori Jari Niemelä, HY, Puheenjohtaja
Neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, TEM
Tutkimusjohtaja Paula Horne, PTT
Tutkija Anna Sahari, VATT (Johtava ekonomisti Marita Laukkasen varaedustajana)
Professori Janne Kotiaho, JY
Vanhempi tutkija Annalea Lohila, IL
Tutkimusjohtaja Atte Moilanen, HY
Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, MMM
Kehityspoliittinen neuvonantaja Matti Nummelin, UM
Professori Elina Oksanen, ISY
Professori Eija Pouta, Luke
Johtaja Leif Schulman, LUOMUS
Ylitarkastaja Suvi Borgström, YM
Sihteeri:
Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, SYKE
Poissa:
Johtaja Petri Ahlroth, SYKE
Tutkimusjohtaja Laura Höijer, YM
Yksikön johtaja Laura Raaska, SA
Dosentti Ilari E. Sääksjärvi, TY
Akademilektor Christoffer Boström, Åbo Akademi
Neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, VM
Professori Anne Tolvanen, OY

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen



Puheenjohtaja Jari Niemelä avasi kokouksen klo 12.05.
Hyväksyttiin kokouksen asialista.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


Hyväksyttiin edellisen kokouksen (9.2.2017) korjattu muistio.

3. Ajankohtaisia kuulumisia


Niemelä ja Álvaro Fernández-Llamazares (IPBES Fellow globaali arvioinnissa) järjestivät
seminaarin 'IPBES as a global collaborative effort to halt biodiversity loss' 19.4. Viikissä.
Tilaisuus liittyi Helsingin yliopiston #Earth Optimism Helsinki 2017 tapahtumaan. Seminaari
oli avoin yleisölle ja siitä tiedotettiin Luontopaneelille.









Schmeller, D.S., Niemelä, J. & Bridgewater, P. 2017. The Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES): getting involved. Biodiversity
and Conservation. DOI 10.1007/s10531-017-1361-5. Artikkeli on jaettu Luontopaneelille.
Global Assessment (GA) on tulossa ensimmäiselle asiantuntija kommentointikierrokselle
15.6. – 15.8.
Suvi Borgström osallistuu 12 - 14.6. Unkarissa 4th Pan-European IPBES Stakeholder
Consultation (PESC-4) työpajaan, jossa käydään läpi ECA (Europe and Central Asia)
arviointia (mukana mm. arviointien cordinating lead authors) ja pyritään vahvistamaan
hallitusten valmiuksia raporttien kommentointiin sekä valmistaudutaan 6. täysistuntoon
raporttien hyväksymisprosessin osalta. Tapaamiseen osallistuu stakeholdereita ja national
focal pointit.
Edellisessä kokouksessa todettiin, että kansallisessa lajidataseminaarissa (28.9.) olisi hyvä
tilaisuus lisätä Luontopaneelin näkyvyyttä. Sovittiin, että IPBES/Luontopaneeli näkyy
seminaarissa esitteiden (Borgström pyytää IPBES sihteeristöltä), valmistuneiden arviointien
(Pollination, Scenarios and Models) tiivistelmien, posterin tmv. aineiston kera. Näkyvyyttä
on mahdollista saada lounas- ja kahvitauoilla, vaikka varsinaista posterisessiota ei ole tulossa.
Yhteyshenkilönä LUOMUKSESSA on Eija-Leena Laiho.
Elina Oksanen oli osallistunut Arktisen Neuvoston kokoukseen Fairbanksissa ja hän nosti
esiin, että IPBES olisi hyvä tuoda esiin myös arktisen yhteistoiminnan puitteissa.

4. IPBES-5 keskeiset päätökset




Borgström kävi läpi IPBES-5 täysistunnon (7. – 10.3.2017 Bonn, Saksa) keskeisimmät
päätökset, jotka liittyivät MEP jäsenten valintaan, luonnonvaraisten lajien kestävää käyttöä
koskevan arvioinnin valmisteludokumentin hyväksymiseen, uusien arviointien
käynnistämiseen, IPBES:n toiminnan arviointiin, budjettiin, EU:n jäsenyyteen, seuraavan
työohjelman valmisteluun, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen (ILK) tiedon
hyödyntämistä koskevaan lähestymistapaan ja toimintamalliin sekä seuraavaan täysistuntoon
(liite 1).
Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin:
o Janne Kotiaho osallistui Luonnonvaraisten lajien kestävää käyttöä koskevan
arvioinnin valmisteludokumentin työryhmään. Suurimpia muutoksia oli siirtyä
käyttämään ’sustainable use’ sijasta muotoa ’sustainability of use’. Arviointi tulee
keskittymään luonnonvaraisiin lajeihin (’wild species’). Arvioinnin tekijät
määrittelevät itse, mitä ’wild species’ tässä arvioinnissa tarkoittaa.
o Niemelä osallistui IPBESin toiminnan arvioinnin valmistelun työryhmään.
o EU:lle myönnettiin oikeus osallistua tarkkailijan roolissa laajemmin täysistuntoon.
o Suuria odotuksia EU:n panoksesta IPBES:n rahoitukseen uuden statuksen myötä.
o EU ei vielä saa äänestää täysistunnossa. Sen jälkeen kun EU saa äänestysoikeuden,
EU:n jäsenvaltioilla ei ole enää äänivaltaa, vaan kaikki koordinoidaan EU:n puitteissa.
o Seuraava täysistunto IPBES-6 pidetään maaliskuussa 2018 Medelinissä, Kolumbiassa.
Mahdollisesti puolitoista viikkoa.

5. Europe and Central Asia (ECA) ja Land degradation and restoration (LDR) -arviointien
kommentoinnit



Sihteeri oli valmistellut kommentointeja toukokuussa purkamalla raporttien sisällysluettelot
exceliin ja nostamalla sieltä mahdollisesti relevantteja osuuksia kommentoitavaksi.
Luontopaneelin jäseniltä tulleet kommentit oli koottu yhteen ja jaettu jäsenille ennen
kokousta. Kommentteja käytiin läpi vielä kokouksessa.











Kummankin raportin tiivistelmään kaivattiin selkeitä suosituksia. Todettiin, että Suomen
palautteeseen voisi laittaa yleiskommentin siitä, että tiivistelmien pitää olla enemmän
suosituksia ja ehdotuksia antavia.
Kotiaho totesi, että raporttien kirjoittajat eivät saa tehdä suoria ehdotuksia siitä, mitä pitäisi
tehdä.
Nykyisiä tiivistelmiä pidettiin liian pitkinä. Varsinaisille päätöksentekijöille tarvittaisiin ehkä
vielä erikseen executive summary, jossa olennainen viesti olisi yhdellä sivulla.
Yksittäisistä tutkimuksista vedetään suuria linjoja.
Raporttien välillä ei ole varsinaisesti ollut koordinaatiota (ovat osittain päällekkäisiä).
Yleiskommenttina LDR raportista, että restoration jää pienemmälle osuudelle kuin
degradation.
Raporttien tekstit ovat nyt viimeistä kertaa kommentoitavana. Tiivistelmien toinen luonnos
tulee vielä government kierrokselle ennen hyväksymistä.
Kaikki Luontopaneelin kautta koottavat kommentit kirjataan Finnish Government –
kommenttien alle. Yksittäisten kommentoijien nimiä ei tule näkyviin.
Sovittiin, että kommentteja voi laittaa Borgströmille vielä 21.6. saakka. [Muistutettu
Luontopaneelin jäseniä erikseen sähköpostilla kokouksen jälkeen. Siht. huomautus.]

6. Muut asiat
 Nordic IPBES arviointiraportti on tämän hetkisten tietojen mukaan tulossa kommenteille
kesän aikana. Tulokset eivät enää ehdi ECA –raporttiin, mutta ne olisi syytä huomioida
globaalissa arvioinnissa.

7. Seuraava kokous
 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 13.11.2017, klo 14.00 – 16.00,
ympäristöministeriö (kokoushuone Lohi), Aleksanterinkatu 7, Helsinki.
 Ennen seuraavaa täysistuntoa tarvitaan kokous helmikuussa 2018.
8. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

LIITTEET
Liite 1. IPBES-5 täysistunto, keskeiset päätökset (Suvi Borgström)

